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’t Is de tijd weer.

’t Is de tijd van Sinterklaas.

Hij gaat komen.

Dus zet jouw schoen nu maar al klaar voor hem.

Hij zal geven.

Strooit de snoep gul in het rond.

Als je braaf bent

dan krijg je heel wat in je schoen.

Fragment uit de openingssong van Sint in de Piste 2018.
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Het Allerleukste Sinterklaasfeest in Vlaanderen beleef je elk jaar  

opnieuw in Sint-Niklaas : op de grootste markt van het land,  

in één van de grootste circustenten van Europa. 

Met prachtige kostuums, een sprookjesachtige belichting en  

een fantastisch live-orkest. 

SINT IN DE PISTE 2018, een show vol circusacts op wereldniveau:   

vliegende trapeze, té gekke clowns, een carrousel van 18 paarden, 

charmerende katten en een adembenemende wandelende piramide 

van 7 acrobaten, op een draad … hoog in de lucht.

En natuurlijk waren ook Sinterklaas en zijn vele Zwarte Pieten present. 

www.sintindepiste.be

Fragment uit de openingssong van Sint in de Piste 2018.



KAELY MICHELS-GUALTIERI
Swingtrapeze   Amerika 



KAELY MICHELS-GUALTIERI
Swingtrapeze   Amerika 

Feest in het circus. Sinterklaas komt ! 
Meid Pita poetst de troon.
Maar wat zit daar tussen de rode � uwelen kussens ?
Een brief !  Ze is té nieuwsgierig om hem niet te lezen.

‘Liefste Sinterklaas,
Al een paar dagen denk ik weer aan jou.
Wat kijk ik er naar uit om jou terug te zien.
Tot gauw ! Liefs, XXX Piet’

Pita is verrast :  is dit een brief van Hoofdpiet ?
En al dat ‘liefs’ en die ‘XXX-jes’ … is hij misschien verliefd op Sinterklaas ?!
Maar nee, hij wil natuurlijk gewoon het beste vriendje van Sinterklaas worden, denkt Pita.
Maar dat zal niet gebeuren : ik schrijf ook een brief aan Sinterklaas !



DUO ROMANCE 
Strapaten   Roemenië 



De brief van Pita is klaar.
Ze moet hem alleen nog op het juiste plaatsje in de troon verstoppen. 
Precies op de plek waar de vorige brief verstopt zat.
Maar wat moet ze met die andere brief doen ? Die steekt Pita gewoon in haar schort !

‘Hé, Pita, 
wat doe jij daar aan de troon van Sinterklaas ?’

Plots staat hoofdpiet naast haar. Ze schrikt. Zou hij iets gezien hebben ?
In paniek springt Pita op de troon.
Ze verdwijnt bijna volledig in de zachte kussens.

Hoofdpiet vindt Pita best stout.
‘Kom van die troon, Pita. 
Alleen Sinterklaas mag in die mooie zetel zitten!’

En even snel als ze op de troon zat, staat Pita weer met beide voeten op de grond.

‘Ik moet nog warme kousen voor Sinterklaas uit zijn reiskoffer halen. 
Daaaag.’

En weg is Pita.

DUO ROMANCE 
Strapaten   Roemenië 



STEACY GIRIBALDI 
Ladderequilibre   Spanje 



Wat doet Pita toch raar,  denkt Hoofdpiet.
En waarom gaat zij plots op de troon zitten ?
Kijk, alle kussens liggen nu rommelig door elkaar.

Hoofdpiet maakt de troon weer helemaal 
keurig in orde.
Maar wat is dat ?!
Er zit een brief tussen de kussens !

Ook Hoofdpiet is té nieuwsgierig 
om hem niet te lezen.

‘ALLER-ALLER-liefste Sinterklaas,
Al een HEEL JAAR, denk ik ALLEEN MAAR aan jou.
Wat kijk ik er ELKE SECONDE VAN DE DAG 
naar uit om jou terug te zien.
Tot gauw ! HEEL VEEL Liefs, 
XXXXXXXXXXXXXXX Pita’

Hoofdpiet leest de brief opnieuw.
Wat ?! … Is Pita verliefd op Sinterklaas ?!

‘Dat is een leuk weetje 
… Moet ik gauw aan iedereen 
gaan vertellen.’

En weg is Hoofdpiet.



VLAD OLANDAR 
Katten   Rusland 



Hoofdpiet rent de piste uit … 
Maar wie piept daar tussen de plooien 
van het rode artiestengordijn ? 
Een acrobaat ? … Een kameel ? … Een clown ?
Nee, kijk maar goed, Hoofdpiet : het is … Sinterklaas !

‘Welkom in het circus, Sinterklaas. 
Ik heb uw troon heel mooi gemaakt, 
zodat U even kan uitrusten.’

Sinterklaas wordt vrolijk van zoveel vriendelijkheid.
En een kort Sint-slaapje kan hij echt wel gebruiken.
Dus nestelt de Heilige Man zich knus 
in de warme � uwelen kussens van de troon.









©
 Pa

ul 
D’

Ee
r







LOUIS KNIE  
Paardencarrousel   Zwitserland 



Maar lang duurt het Sint-slaapje niet.
Want daar is Pita.
Ze loopt met een mooi, blinkend cadeau naar Sinterklaas :
‘Hier, Sinterklaas, speciaal voor U : een kleinig-heidje.’

De Sint wordt blij van zoveel vriendelijkheid : 
‘Dankjewel, Pita. Wat een leuke verrassing. 
Precies zoals geschenkjes moeten zijn : verrassend.’

Hoofdpiet vindt het niet leuk dat Pita allerbeste maatjes met Sinterklaas wilt worden.
Hij brengt dus een nog groter cadeau naar de troon :
‘Hier, Sinterklaas, speciaal voor U : een grotig-heidje.’

Sinterklaas bloost van blijheid :
‘Maar wat is dat lief van jullie. Waar heb ik dat aan verdiend ?’

Pita en Hoofdpiet vechten om de aandacht van Sinterklaas.
Ze hollen af en aan, met steeds meer en steeds grotere geschenken.
Allemaal blinkend verpakt in het allermooiste papier.
Een berg van cadeautjes groeit op en rond de troon.

‘Stop ! Wat heeft dit allemaal te betekenen ?’, vraagt Sinterklaas.
‘Cadeautjes uitdelen is niet jullie taak, dat doe ik wel.’



JIMMY FOLCO  
Clownerie   Italië 



Hoofpiet en Pita verontschuldigen zich uitgebreid 
voor hun enthousiasme en de vele geschenkjes.

‘Pita is verliefd op U, Sinterklaas. 
En ik dacht dat zij daardoor meer cadeautjes zou krijgen.’

Sinterklaas fronst zijn witte wenkbrauwen : 
‘Pita … verliefd … op mij ?!’

‘Ja, Sinterklaas, kijk maar’
Hoofdpiet toont de brief die hij tussen de kussens heeft gevonden.

Pita lacht.
‘Maar ik ben helemaal niet verliefd op Sinterklaas. 
Ik heb jouw liefdesbrief tussen de kussens gevonden, Hoofdpiet. 
En ik wil niet dat jij meer cadeautjes krijgt. 
Daarom heb ik ook een brief geschreven. Eentje die nog vééél liever is.’

Hoofdpiet is verbaasd : ‘Mijn brief ?’

‘Jouw brief, Hoofdpiet. Hier, kijk maar, Sinterklaas.’
Pita haalt de brief uit haar schort en geeft hem aan Sinterklaas.



DUO COSTACHE   
Perche   Roemenië 



Sinterklaas leest aandachtig de brief.
Hij rimpelt zijn voorhoofd en denkt diep na.
Zijn lippen toveren een grote, plagende glimlach tevoorschijn.

‘Dit is al zeker niet het handschrift van Hoofdpiet.
Daarvoor is hij veel te keurig geschreven.’

Sinterklaas draait de brief om. 

‘Zie je wel. Jullie waren veel te ongeduldig. 
Jullie hebben de brief niet grondig genoeg gelezen.
Kijk eens wat op de achterkant van de brief staat …’

Hoofdpiet en Pita lezen elk om beurt 
woordjes uit een lange lijst :

Voetbalschoenen.
Een pop.
Een set krulspelden.
Marsepein.
Chocolade.
Chocolade.
Een nieuwe juf.
Chocolade.
Voor mij en mijn zus.

Sinterklaas :
‘Dit is dus helemaal geen brief van Piet of Pita. 
Het is gewoon een lijstje vol wensen, zoals ik er dagelijks wel miljoenen krijg.
Een doodgewone, vriendelijke brief van één van mijn vele vriendjes en vriendinnetjes.’

Pita bloost. 
‘Ik was dus helemaal fout …’

Sinterklaas glimlacht. 
‘Inderdaad, Pita. Deze brief is niet geschreven door Hoofdpiet.
Maar wel door mijn goede vriend Piet … uit de Paashazenstraat.’

‘Zie je wel. Jullie waren veel te ongeduldig. 
Jullie hebben de brief niet grondig genoeg gelezen.
Kijk eens wat op de achterkant van de brief staat …’

Hoofdpiet en Pita lezen elk om beurt 
woordjes uit een lange lijst :

Voetbalschoenen.
Een pop.
Een set krulspelden.
Marsepein.
Chocolade.
Chocolade.
Een nieuwe juf.
Chocolade.
Voor mij en mijn zus.



THE DANGUIR TROUPE    
Hogedraad   Marokko 



Hé feesten, hé feesten.

Doe je mee ?

Sinterklaas is jarig en dat moet gevierd.

Hé feesten, hé feesten.

Kom maar mee !

Sinterklaas is jarig en jij bent zijn invité.

Maak nu tijd, tijd, tijd om te vieren.

Ruim wat plaats in de rush van de tijd.

Ja ik weet dat toch alles zo vlug gaat

maar ’t feestje missen is pas echt heel fout.

We gaan beginnen aan de party.

Sinterklaas zijn allerleukste party.

Hé feesten, doe maar mee !

Fragment uit de finalesong van  
Sint in de Piste 2018.
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HOFLEVERANCIERS 
VAN SINTERKLAAS …

 

 

 

www.zonfabriek.be 
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Her - BELEEF - boek 

Om er uit voor te lezen, 
Om te vertellen,

Om er over te praten,
SAMEN.

Om terug te kijken, 
Om na te genieten,

Om nog lang te dromen,
IN JE EENTJE.

Sint in de Piste 2018
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